
2015 tavaszán részt vettünk 3 évfolyamtársammal a Veszprém Megyei 

Iparkamara szakmai vetélkedőjén, ahol 30 induló csapatból 3. helyen végeztünk. 

Ennek a programnak folytatásaként kaptunk az Iparkamarától egy 

ajándékutazást, amelyen iskolánk 12 tanulója vehetett részt. A kirándulás célja 

az Országos Szakma Sztár Fesztivál volt. Ez a kirándulás segíthet minket később 

a pályaválasztásban is. 

Amikor odaértünk, kicsit megijedtünk, hogy ennyi ember között el fogunk 

tévedni, de szerencsére erre nem került sor. A fesztiválon a legjobban a fodrász 

bemutató és a sminkes tetszett. Hatalmas élmény volt az is, hogy némelyik 

szakmát mi is „kipróbálhattuk”. Így otthon az élménybeszámolónál képek 

mellett tárgyi bizonyítékokkal is szolgálhattunk. Iskolánkból sokan kedvet 

kaptak az itt látott tevékenységek elsajátításához. Sajnos az idő hiányában 

néhány szakma „kipróbálására” nem került sor. 

A gyümölcs/étel faragás is fantasztikus volt, szinte egész nap néztem volna, 

hogyan „varázsolnak” át egy hétköznapi gyümölcsöt egy csodává. Ezen kívül 

még nagyon tetszett a marcipánformázás is. ☺ 

Az egyik standnál észrevettük, hogy ki lehet próbálni a vérvételt is. Beálltunk a 

sorba és néztük, ahogy az előttünk álló vért vesz. Ezután mégis továbbmentünk, 

mert egy nagyon picit tű-fóbiám van, az osztálytársam meg nem tudta volna 

megbökni még azt a műkezet sem. Így csak messziről néztük, hogy is kellene.  

Miután az ácsingózást meguntuk, továbbmentünk a logo-tervezéshez, ahol 

fantasztikus munkákat láttunk. Hihetetlen, hogy néhány összetört 

csempedarabból micsoda mozaik képet lehet készíteni!  

Még megnéztünk pár férfi szakmát is, pl. térkövezőt, ahol kipróbáltuk, hogy 

milyen egy mesterember feladata, persze csak kicsiben. Viszonylag hamar 

megoldottuk a feladatot! 

Ezután tovább mentünk a festő-mázoló felé, ahol szintén megcsodáltuk, hogy 

miket alkotnak. Itt sajnos nem kerültünk sorra, mert a sor hatalmas volt. Inkább 

tovább baktattunk, egyenesen a női szabó felé, ahol kipróbáltuk a masnikészítést 

és a gombvarrást is. 

Nagyon örültünk annak, hogy a szakemberek türelmesek és segítőkészek voltak 

velünk, mert ennyi gyerekkel türelmesnek lenni nem kis feladat!  



 A hazafelé úton közös élménybeszámolót tartottunk. Megbeszéltük, hogy ki 

merre járt, és hogy kinek melyik rész tetszett a legjobban. Összességében 

fantasztikus kirándulás volt és mindenki nagyon élvezte.  

Köszönjük szépen a lehetőséget! 

                                                                                         Borbás Enikő 7.a 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


